
Verslag Algemene Ledenvergadering 14 november 2018 

1. Opening vergadering 

 

Hans Leijten opent om 20.15 uur de vergadering en heet een ieder welkom.  

 

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda 

 Er zijn geen ingekomen stukken en de vergadering gaat akkoord met de vastgestelde agenda 

Wel zijn er afmeldingen van Ralf Huijbregts, Willeke Rasenberg, Tinus Beekman en Maaike 

Walschots (ziek) 

 

3. Notulen ledenvergadering 6 juni 2018 

 Er waren geen op-of aanmerkingen op deze notulen en werden onder dankzegging vastgesteld en 

goedgekeurd. 

 

4. Verslag Bestuur seizoen 2017-2018 

Door de secretaris, Peter Wijten, werd het bestuursverslag, het verslag vanuit de   

jeugdcommissie en het arbitrageverslag voorgelezen. 

5. Financieeel verslag seizoen 2017-2018 

 

De penningmeester, Jan Verschure, licht de resultatenrekening met behulp van een 

powerpointpresentatie  toe. De jaarrekening wordt doorgenomen. Hieruit kwamen de 

volgende vragen/opmerkingen naar voren: 

 

- Wijnand Bles: De voorzieningen voor renovatie van het kunstgrasveld komen vanuit de 

gemeente 

Tevens merkt Wijnand op dat vaak wordt geconstateerd dat alle deuren van kleedkamers 

en ballenhok open staan; afgesproken is dat het laatste team dat traint de lampen uit 

doet en kleedkamers afsluit. 

- Dave de Bruijn: Vraagt of de prijs van het kunstgras wordt verhoogd in de loop der jaren 

in het kader van de voorzieningen; Hans vermeldt dat op de voorzieningen geen 

indexeringen zijn toegepast; hij geeft toe dat de reserveringen mogelijk niet voldoende 

zijn, omdat mogelijk de rubberkorrels vervangen moeten worden. Dit zal dan een 

gemeentebesluit moeten worden. We zullen voortijdig bij de gemeente kenbaar moeten 

maken dat de kunststof grasmat of korrels vervangen moet worden.   

- Mark Kleinheerenbrink: Hoeveel heeft het pannaveldje gekost: Hans vermeldt  € 20.000 

en dit is gedeeltelijk gefinancierd vanuit de Grote Clubactie, de Rabo-actie e.d 

Wat houd de lening van de Lage Landen van €7200 in?  

Jan Verschure: Dat is de leaseregeling voor  de tractor die gestolen is. Nu gaan we er zelf 

een kopen. Deze wordt uit eigen middelen betaald. 

Club van 100: Dit is een bijdrage vanuit de Stichting 



- Wijnand Bles: onderhoud terreinen € 15000; dit wordt vanuit de gemeente gefinancierd 

alleeen het kunstgras niet: Hans: we gingen er vanuit dat we het onderhoud zelf gingen 

uitvoeren en deze optie staat nog open. 

6. Verslag kascommissie 

 

Jack van Ham neemt het woord namens de kascommissie: 

Op 30-10-2018 zijn de stukken gecontroleerd en de commissie kan zich verenigen met het 

jaarverslag en vraagt derhalve decharge aan de Algemene Ledenvergadering. 

De commissie bestond dit jaar uit Jack van Ham, Jorrit ah Rot en Dick Nijenhuis. Jack neemt 

afscheid en vanuit de vergadering zullen Daan van de Wiel en Coen van Oirschot hem 

vervangen. 

 

7. Vaststellen financieel verslag seizoen 2017—2018 en decharge verlenen aan Bestuur 

              De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag en geeft het Bestuur decharge. 

8. Plannen accommodatie 

  

Tim van Rijswijk  geeft met behulp van een powerpointpresentatie hierover uitleg 

-nieuwbouw of renovatie; voor de kleedkamers is renovatie waarschijnlijk geen optie. 

 

-duurzaamheid van de kantine: de kosten van de nutsvoorzieningen stijgen elk jaar; we 

moeten proberen energie-neutraal te bouwen. 

Er zijn 3 opties: volledige nieuwbouw van kantine en kleedkamers; gedeeltelijke nieuwbouw: 

alleen de kleedkamers; samen met Achill de bouw bekijken 

-de positionering: waar willen we eventueel nieuwbouw plegen 

- er zal een planning komen voor alle leden om hierin mee te denken 

 

Reacties vanuit de vergadering: 

Wijnand: vanuit de onderhoudsploeg worden er steeds meer mankementen zichtbaar; deze 

zijn te wijten aan de veroudering 

Arno: Jack Timmermans kan adviezen geven en heeft hier ervaring in bij de vorige 

nieuwbouw. 

Mark: gaan we dit met vrijwilligers doen ? 

Jos: plannen als er stukken van zijn en middelen beschikbaar zijn;  we zullen dit per geval 

tussentijds bekijken. 

Hans: we moeten ook kijken naar de demografie van de gemeente; hoe zal het in de 

toekomst met de aanwas vanuit de jeugd gaan; momenteel huren we nog steeds 

kleedkamers van Achil. 

Wijnand: als er een akkoord is vanuit de kleine kernen mogelijk daarbij aansluiten 

 

9. Vrijwilligersbeleid 

 

Hans geeft een toelichting: 

Vooropgesteld dat we enorm blij zijn met de huidige vrijwilligers en wat ze allemaal doen 

voor de club; desondanks hebben we toch een tekort aan vrijwilligers. 



Het is niet de bedoeling dat men steeds met de hand open staat, zodra er iets gedaan moet 

worden op vrijwilligersgebied. 

Onze jeugdvoorzitter, Maarten Wijten, stopt en Maaike Walschots vanuit de damesafdeling 

stopt ook in het hoofdbestuur. 

Hans licht verder nog diverse functies toe die momenteel vacant zijn. 

 

Hans vermeldt dat het bestuur worstelt met het zgn loonhuis dwz wie moeten we vergoeden 

of verlonen. Momenteel worden 2 personen verloond . 
Reacties:  

Dave: verlonen hoeft voor mij niet: vergoedingen kan 

Mark: voor de scheidsrechters hebben we een kleine vergoeding; hierdoor kunnen we het 

korps op peil houden. 

Jos: Er wordt al gefaciliteerd in diverse vormen, waarom dan nog een vergoeding; er moet 

een stukje clubcultuur komen 

Dave: schouderklopje moet eigenlijk al voldoende zijn en niet geld 

Jos: jeugdtoernooi staat goed te boek: veel vrijwilligers 

 

Vervolgens kaart Hans aan hoe de tekorten aan barpersoneel opgevangen kunnen worden: 

Reactie: 

Vanaf januari een schema maken voor alle seniorenteams om met toerbeurt de bar te 

bezetten; de vergadering stemt hiermee in; maatregelen erop zetten indien dit wordt 

geweigerd. 

Ook komt er een tekort volgend seizoen aan coordinatoren binnen de jeugdafdeling;  hierop 

de ouders aanspreken; Geert oppert om info op te vragen bij Oirschot Vooruit hierover. 

Dit gaan we voorleggen aan de vrijwilligerscomissie. 

 

10. Mededelingen 

- Er gaan 2 bestuursleden stoppen; Maarten en Maaike en er gaan 2 jeugdcoordinatoren 

stoppen namelijk Arno en Dirk –Jan 

- Rookbeleid: we dienen een signaal als vereniging hierin af te geven; er zijn diverse ideeen 

waar onder een rookvrije zone; na enige discussie blijkt de vergadering voorstander te 

zijn om niet aan de zijlijn te roken en op zaterdagmorgen bij de jeugd niet en ook niet 

voor de deur. 

- Op zondag is er dan een eigen verantwoordelijkheid 

 

11. Rondvraag 

Dave de Bruijn: Namens de sponsorcommissie: bij inkopen eerst de commissie raadplegen om bij de 
sponsor te kopen; mensen hierop aanspreken.  
Hans Leijten: Helemaal mee eens. Het leven en laten leven principe is belangrijk. 
 
Dave de Bruijn: Wie heeft contact met de gemeente tegenwoordig? Waar blijft bijvoorbeeld de 
camera? 
Hans Leijten: Patrick Coomans, Wijnand Bles en ik. Dat ligt nu bij de gemeente.  
 



Jos van Pelt: Is het mogelijk om iets aan de lampen op het E-veld te doen? Nu erg slecht licht. 

Hans: Dat ligt wat lastig omdat Achill vindt dat het veld van hun is. Wij denken van niet, maar van de 

gemeente. We zijn in gesprek hierover. 

Jos van Pelt: Donderdagavond moeten de trainers van de selectieteams aanwezig  zijn voor de 

clubcultuur. De complimenten voor de onderhoudsploeg: ons terrein ziet er keurig uit. 

Mark Kleinheerenbrink: Komt er een vervolg op de BHV-cursus van vorig jaar? 
Hans Leijten: Ja, wordt opgepakt door Maaike Walschots begin volgend jaar. 
 
Geert v/d Ackerveken: Het niveau van de selectie-teams: de betrokkenheid van selectie naar jeugd 

en andersom is minimaal; ze staan te ver van elkaar af; hoe gaan we dit aanpakken: we moeten de 

jeugdteams aantrekkelijker maken voor de selectie en andersom.  

Joerie van Rijswijk: Speerpunt is om met de selectie zo hoog mogelijk te voetballen  en toch werd 
moeilijk gedaan over een assistent trainer voor het 1e.   
Hans Leijten: Er moet gekeken worden naar een totaalplaatje, het moet te verantwoorden zijn naar 
andere leden die niet in de selectie voetballen.   
 
Joerie van Rijswijk: Het budget van de vrienden van de selectie is volgens mij nog niet gestort? 
Jan Verschure: Klopt inderdaad, wordt overgemaakt.  
 
Marion van Rijswijk: Het invalidetoilet is er nog steeds niet. Dat vind ik niet kunnen.  
Hans Leijten: Er wordt aan gewerkt maar behoeft inderdaad meer prioriteit.  
 

Erwin van de Sande: Wat is er aan de hand met het kunstgrasveld ? Er liggen zoveel rubberkorrels op 
dat het helemaal zwart ziet.  
Wijnand Bles: 1 keer per jaar wordt het rubber uit het veld opgeschud dit is onderhoud en wordt 
vanzelf minder.  
 
Peter v/d Steen: Namens Hilvaria 5 vraag ik om geen spelers meer te regelen buiten de leiders om. 
Dus graag eerst overleg voordat er iemand gevraagd wordt.  
Pieter van Bussel: Ook heeft er iemand 15 minuten gespeeld bij het 3e, dan gaat diegene ook nooit 
meer mee natuurlijk 
Jos van Pelt: Dat is een keertje gebeurd inderdaad, maar wel in overleg met de speler zelf. Die dat 
goed vond.  
Hans Leijten: Het is inderdaad een beetje worstelen met Hilvaria 3. Lastige start gehad en nu wordt 
er elke week geprobeerd om een team op de been te brengen. Erik Catsburg doet hier erg veel in.  
 
Patrick Coomans: Wanneer wordt de contributie geiind, want dat is nog niet gedaan? 
Hans Leijten: Een dezer weken. Vorig jaar veel problemen gehad omdat persoonsgegevens van veel 
leden niet goed in het systeem stonden. Hier hebben we afgelopen maanden veel aandacht aan 
besteedt, vandaar dat het later is dan normaal.  
 
Jack van Ham: De contributie van rustende leden wordt al meerdere jaren niet geïnd volgens mij? 

Hans Leijten: Rustende leden die iets doen voor de club betalen geen contributie, dus misschien ligt 

het bij jou daar aan? We innen namelijk wel een lijst van rustende leden. 

 



De voorzitter sluit de vergadering om 22.15  uur 

 

               

 

 

               

 

              

 


